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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

A Debt-Market Kft. (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 29. 1. em. 1.; Fővárosi Bíróság Cégbírósága
cégjegyzékszám: Cg.01-09-927804) a Fővárosi Bíróság Cégbírósága által kiadott engedély alapján
működő gazdasági társaság.

2.

A jelen Általános Üzletszabályzat a DM és Partnerei között létrejövő jogügyletek általános feltételeit
tartalmazza, amelyek mind a DM-re, mind a Partnerre nézve külön kikötés nélkül is kötelezőek,
amennyiben az egyes szerződések eltérő rendelkezéseket nem állapítanak meg.

Az Üzletszabályzat hatálya, definíciók
3.

Az ÁSZ alkalmazásában Felek a Partner és a DM.

4.

Amennyiben a DM az egyes ügyletek vonatkozásában nemzetközi szerződéseket, szabályzatokat
(szokványokat) alkalmaz, akkor az azokban foglaltak az irányadóak és az ÁSZ rendelkezéseinek
alkalmazására csak a nemzetközi szerződések, szabályzatok eltérő rendelkezése hiányában kerülhet sor.

5.

A DM és a Partner jogügyletének tartalmára elsősorban az ügylet típusának megfelelő szerződés, az
azokban nem szabályozott kérdésekben az ÁSZ, a továbbiakban pedig a vonatkozó jogszabályokban –
így különösen a Polgári Törvénykönyvben, illetve az adott ügylettel, illetve tevékenységgel kapcsolatos
más hatályos jogszabályokban és rendelkezésekben – foglaltak az irányadók. Amennyiben az egyedi
szerződés eltérő rendelkezést tartalmaz az ÁSZ-ban foglaltakhoz képest, úgy az előző rendelkezéseit kell
alkalmazni. A DM idegen nyelven közzétett üzletszabályzatai és a magyar nyelvű üzletszabályzatai közötti
esetleges eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

6.

A jelen ÁSZ-ban az alábbi kifejezések – ha az kifejezetten másként nem rendelkezik, vagy a
szövegkörnyezetből kifejezetten másképp nem következik – a következő jelentést hordozzák:
DM:
Debt-Market Kft. (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 29. 1. em. 1.; Fővárosi Bíróság
Cégbírósága cégjegyzékszám: Cg.01-09-927804) a Fővárosi Bíróság Cégbírósága által kiadott
engedélye alapján működő gazdasági társaság.
ÁSZ:
Általános Üzletszabályzat a DM és Partnerei között létrejövő jogügyletek általános feltételeit
tartalmazza, amelyek mind a DM-re, mind a Partnerre nézve külön kikötés nélkül is kötelezőek,
amennyiben az egyes szerződések eltérő rendelkezéseket nem állapítanak meg.
Debt-Market:
A DM, illetve teljesítési segédjei által üzemeltetett, követelés-értékesítési piacként funkcionáló,
aktív internetes adatbázis.
Partner:
A DM-vel szerződést kötő gazdasági társaság, vagy magánszemély, hitelezői, illetve vevői
pozícióban egyaránt.
Követelési adat:
Mindazon információk összessége, melyekből pontosan azonosítható a hitelező által értékesíteni
kívánt követelés, vagy követelés csomag, a követelés, vagy követelések teljes összege, a
követelés, vagy követelések lejárata, és az azokkal esetlegesen kapcsolatos mindennemű
jogosultság, kötelezettség.
A Megrendelő által feltöltött, követelésekre vonatkozó adatok tekintetében csak és
kizárólag olyan adatok tölthetők fel a DM adatbázisába, amely a követeléscsomag
beazonosítására alkalmas, de ezen adatok nem tartalmazhatnak természetes személyek
személyes adataira vonatkozó adatokat, azok kezelését Megrendelő a saját adatkezelési
szabályzata alapján kezeli és sikeres értékesítés alapján adja át Vevő részére.
Eladó:
Az adott állam joga szerint jogszerűen bejegyzett, nyilvántartásba vett jogi személyek (cégek),
magánszemélyek, akik DM-vel hitelezői szolgáltatási szerződést kötöttek.

Vevő:
Az adott állam joga szerint jogszerűen bejegyzett, nyilvántartásba vett jogi személyek, melyek a
Magyar Nemzeti Bank által kiadott követelés vásárlási engedély birtokában tevékenykedő
hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások (faktorcégek), és amelyek DM-vel vevői pozícióban lévő
vállalkozások részére szóló szolgáltatási szerződést kötöttek.
Partner:
Eladó, és Vevő együttesen.
Vevő ajánlatát elfogadása:
Eladó és Vevő azon egyértelmű nyilatkozata, amely magában foglalja mind az értékesíteni
kívánt követelés vételárában történő kölcsönös megegyezést, mind pedig az annak
átruházást szabályozó egyedi, vagy minta szerinti szerződés szövegének kölcsönös
elfogadását.
Ptk.:
A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, ideértve annak mindenkor hatályos szövegét.
Pmt.:
A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvény, ideértve annak
mindenkor hatályos szövegét.
Az Üzletszabályzat nyilvánossága és megváltoztatása
7.

Az ÁSZ nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti, a Partnerek számára nyitva álló helyiségekben
az üzleti órák alatt. A DM az ÁSZ-t honlapján, – a www.debtmarket.hu webhelyen - elektronikus úton
hozzáférhetővé teszi. A DM kívánságra bárkinek rendelkezésre bocsátja az ÁSZ-t, függetlenül attól, hogy
üzleti kapcsolat már létesült-e közöttük.

8.

A szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele, hogy a Partner az ÁSZ-t elfogadja. Az ÁSZ
megismerését és elfogadását igazolja a Partnernek a DM-vel kötött szerződésben foglalt külön
nyilatkozata, melyben kijelenti, hogy az ÁSZ-t ismeri és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek
ismeri el.

9.

A DM fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZ-t, illetve egyéb Üzletszabályzatokat új szolgáltatás
bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse, valamint, hogy azok rendelkezéseit a pénz- és tőkepiaci
feltételek, a jegybanki alapkamat, a pénzpiaci kamatok, a bankközi hitelkamatok, országkockázati
költségek, a DM általános, működési és üzemeltetési költségeinek a KSH által közzétett hivatalos
fogyasztói árindex, valamint előző éves inflációs ráta változásának megfelelően, az egyes ügyletek
kockázata, továbbá a jogszabályi és hatósági előírások - ideértve a Magyar Nemzeti Bank által kiadott,
módosított vagy új rendelkezéseket, ajánlásokat is, - az adatvédelmi alkalmazások változása, informatika
fejlesztés, a szolgáltatás nyújtásával összefüggő, harmadik féllel kötött szerződés alapján felmerülő
költségek változása, a Partner által igénybevett szolgáltatás dologi költségének változása, DM
üzletpolitikája megváltozása kapcsán egyoldalúan módosítsa, továbbá, hogy a szolgáltatási tevékenység
keretén belül végzett tevékenységének az ÁSZ-ban, Üzletszabályzatában, és egyéb termékekre és
szolgáltatásokra vonatkozó feltételeiben az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó egyéb okokat is
meghatározzon, vagy akár kifejezetten kizárja a jelen ÁSZ-ban fent meghatározott bármely körülmények
esetére az egyoldalú módosítást.

10. A DM – a Partner számára kedvezőtlen - módosításról a változás hatályba lépése előtt (i) legalább 15
nappal az új, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZ-nak, illetve üzletszabályzatnak az
internetes honlapján elektronikusan hozzáférhetően, illetve a DM partnerforgalomra nyitva álló
helyiségeiben való kifüggesztésével, és vagy más a szerződésben meghatározott közvetlen módon is
értesíti a Partnereket.
11. A folyamatban lévő ügyekben - a DM ellenkező értesítése hiányában – a módosított ÁSZ, illetve
Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. A DM a módosított feltételek elfogadásának tekinti, ha arra
a Partner a közzétételtől számított 15 napon belül írásban nem tesz észrevételt, azt nem kifogásolja.
12. Amennyiben a Partner a tervezett módosítást nem fogadja el, a Partner jogosult a DM-vel korábban
megkötött szerződéseit, ha azok feltételei a módosítással összefüggésben jelentős mértékben

változnának, az egyes szerződésekben meghatározott határidővel, illetve ilyen szerződési rendelkezés
hiányában 15 napos határidővel, a módosítás hatályba lépése előtt írásban felmondani.
13. A DM fenntartja a jogot, hogy amennyiben fenti pontokban részletezett, módosításra okot adó
körülmények hátrányos változásakor a Partnerrel szemben nem teljes terjedelmében érvényesíti a
hátrányos változás hatását, úgy a körülmény kedvező változásakor arányos mértékben ezt megfelelően
figyelembe vegye.
A teljesítés helye, módja, ideje
14. A fizetés teljesítésének a helye a DM és a Partner kapcsolatában a DM azon szervezeti egysége, ahol a
Partner részére a szolgáltatást elektronikus úton rögzítik, ahol a Partner szerződést kötött, vagy amely
fizikai helyről a Partner részére a szolgáltatást a DM nyújtja.
15. A Partner - a bankszámlája terhére adott megbízással vagy más módon - intézkedik a szerződések alapján
a DM-vel szemben őt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítése felől. A teljesítés elmulasztása esetén a
DM jogosult - de nem köteles - követelését a Partner bankszámlájának terhére érvényesíteni, a Partner
értesítése mellett. A DM értesítési kötelezettségének az adott egyenleg megküldésével is eleget tehet.
16. A DM javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeg megérkezett
és jóváírásra került a DM által megadott számlára.
17. A DM fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja az a nap, amelyiken a DM az összeget az Partnernek
a bankszámlájára átutalja.
Közreműködő igénybevétele
18. A DM jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni, ha ez a Partnertől kapott megbízás
teljesítéséhez, a saját követeléseinek érvényesítéséhez vagy üzleti érdekének védelmében szükséges,
melynek költségeit a Partner viseli.
19. A DM az általa igénybevett közreműködőért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a közreműködő
felelősségét jogszabály, a DM és a közreműködő közötti szerződés, vagy ÁSZ, üzletszabályzat
(nemzetközi szerződés, szabályzat, szokvány, vagy a közreműködés feltételeit szabályozó szerződés)
korlátozza, a DM felelőssége is ehhez igazodik. Amennyiben a DM a szerződés teljesítése során külföldi
együttműködőt vesz igénybe, a felelősség megoszlása tekintetében a nemzetközi szerződések,
szabályzatok (szokványok) az irányadóak.
20. A DM felelőssége nem lehet súlyosabb, mint az ügyletben közreműködő más szerv, illetve személy vele
szemben fennálló felelőssége.
Kiszervezés
21. A DM szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt olyan
tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az
adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti. A kiszervezett tevékenységek körét és a
kiszervezett tevékenység végzők felsorolását az ÁSZ melléklete tartalmazza, melyet a DM a kiszervezett
tevékenységek körének, illetve végzőjének változása esetén jogosult egyoldalúan módosítani. Nem
minősül üzleti ill. banktitok sérelmének a kiszervezett tevékenységet folytató szervezetnek a kiszervezett
tevékenység végzéséhez szükséges mértékben történő adatátadás.
A DM felelőssége
22. A DM üzleti tevékenysége során mindenkor a Partner érdekeinek - az adott körülmények között lehetséges
- figyelembevételével és a tőle elvárható gondossággal jár el.
23. A DM nem felel az olyan hamis vagy hamisított adat, adatközlés, okirat, meghatalmazás, aláírás
elfogadásából eredő károkért, amely érdekkörén kívüli személyek közléséből erednek, melynek hamis
vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehet felismerni.

24. A DM nem felel az olyan károkért, amelyek olyan ok miatt következnek be, amelynek az elhárítására vagy
befolyásolására a DM-nek nincs lehetősége, illetve amelyek a Partner egyedi azonosítójával kapcsolatos
visszaélésből erednek.
25. A DM nem felel az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha a teljesítést a Partner és
harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása akadályozza.
26. A DM felelősségének a jelen ÁSZ-ben foglalt korlátozása vagy kizárása nem érinti a DM-nek azt a
felelősségét, amelyet szerződésben érvényesen nem lehet korlátozni vagy kizárni.
27. Amennyiben a DM a Partner megbízásából átvesz és továbbít adatokat, okmányokat, azokat csak abból
a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. A DM azonban nem felel az
okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok tartalmáért.
28. Az egyes adatfeltöltések, illetve megbízások helytelen kiállítása miatt, illetve téves könyvelésből vagy a
megbízás teljesítésének megtagadásából eredő károkért a DM nem vállal felelősséget, azok rendezéséről
a Partnernek kell gondoskodnia.
29. Az egyes jogcímek téves, hibás, illetve jogszabályoktól eltérő feltöltése, feltüntetése vagy igazolása esetén
a DM a bekövetkezett esetleges joghátrányokért, károkért, késedelemért semmiféle felelősséggel nem
tartozik.
30. A DM nem felel az erőhatalomból, belföldi vagy külföldi jogszabályból, illetve hatósági rendelkezésből
eredő kárért. Nem felel a DM továbbá a működésének megzavarásából – így a rendszer karbantartásával
kapcsolatos korlátozott működéséből, illetve jelentős ok miatt meghatározott ideig korlátozott vagy
beszüntetett működéséből – eredő kárért.
31. Amennyiben a DM-nek a Partner megbízásából átvett vagy továbbított okiratokat le kell fordítania, vagy
valamely idegen állam joga szerint okiratot kell értelmeznie az ebből eredő károkért nem felel, a költségek
a Partnert terhelik. A fordítás költségeit a Partner viseli.
32. Amennyiben a DM és a Partner között megkötött szerződésről idegen nyelvű példány is készül, úgy a
szerződéssel összefüggő értelmezési vita esetén annak magyar nyelvű változata az irányadó.
33. A DM elektronikus szolgáltatásai kapcsán a program hibás működéséből eredő közvetlen és közvetett
károkért nem vállal felelősséget, még abban az esetben sem, ha a DM-et tájékoztatták a kár
bekövetkezésének lehetőségéről, vagy a kár a szolgáltatás ideiglenes korlátozása, illetve a program
módosítása miatt következett be. A DM csak azokért a károkért vállal felelősséget, melyek a DM
egyértelmű, súlyos kötelességszegése miatt következtek be, és ebben az esetben is csak olyan
mértékben, amilyenben a kárt ez a súlyos kötelességszegés idézte elő. Ilyen esetben nem minősül kárnak
az elmaradt nyereség. A Partner teljes felelősséggel tartozik minden olyan számítógépes vírus által
okozott kárért, mely bizonyítottan a Partner közvetítésével jutott a DM-hez. A DM a szolgáltatásainak díját
a jelen felelősségkorlátozó, illetőleg –kizáró rendelkezésekre tekintettel határozza meg.
34. Az egyes szolgáltatás rendszere a visszaélések megnehezítése érdekében a DM egyes személyeket,
Partnereket indokolt esetben kitilthat, valamint a beküldött megbízásokat visszautasíthatja. A szolgáltatás
rendeltetésszerű használatával a kitiltás/blokkolás elkerülhető, ezért a kitiltásból/blokkolásból eredő kárért
a DM-et semmilyen felelősség nem terheli.
AZ ÜZLETI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
Együttműködés, tájékoztatás, értesítés
Együttműködés
35. A DM és a Partner az üzleti, illetve szerződéses kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve egymás
érdekeit figyelembe véve kötelesek eljárni. A Felek a szerződés megkötésénél együttműködni kötelesek,
és figyelemmel kell lenniük egymás jogos érdekeire. A szerződéskötést megelőzően is tájékoztatniuk kell
egymást a megkötendő szerződést érintő minden lényeges körülményről.

36. Az együttműködési kötelezettségét nem megfelelően teljesítő vagy azt elmulasztó felet az ebből eredő
károkért felelősség terheli. A DM kizárja a felelősségét a Partner ezen kötelezettségének elmulasztásából
eredő, az Ügyfelet vagy harmadik személyeket ért bárminemű károkért.
Tájékoztatás
37. A Partner késedelem nélkül köteles a valóságnak megfelelően tájékoztatni a DM-et a fennálló szerződésük
szempontjából jelentős körülményekről, tényekről, adatokról - illetve azok változásáról.
38. A Partner a DM-vel fennálló kapcsolata során haladéktalanul elektronikus úton, illetve ha ezt a DM kéri,
írásban is megad a DM-nek minden olyan jogszerű információt, amelyet a DM kér az adott Partnertől.
Értesítés
39. Mind a DM, mind a Partner az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, valamint a szerződéseket
köteles (minimum elektronikus úton írásba) foglalni, illetve (minimum elektronikus úton) írásban
megerősíteni. A DM a Partnerhez intézett bármely írásbeli nyilatkozatot, értesítést, amelyet a Partnerrel
létrejött szerződésben feltüntetett címre/székhelyre/elektronikus levélcímre szabályszerűen eljuttatott, a
postára adástól számított 10. napon, Európa területén a postára adástól számított 15. napon, elektronikus
levél esetén pedig az elküldéstől számított következő munkanapon a Partner részére kézbesítettnek
tekinti. A DM nem felel azért, ha a megadott név, cím, elektronikus levélcím pontatlansága, változása miatt
vagy más, a DM-en kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen. A Partner által közölt
hibás cím miatti téves postázásból, kézbesítésből, megküldésből adódó károk és többletköltségek a
Partnert terhelik, és azonnal esedékessé válnak.
40. A Partner és a DM között fennálló elektronikus kapcsolat vonatkozásában az elektronikus úton
szolgáltatott adat minden szempontból teljes értékű, de a Partner kérésére a DM nyomtatott elszámolást,
adatközlést a Partner rendelkezésére bocsátja, melyért a DM jogosult külön díjat felszámítani.
41. A Partner a DM részére szóló elektronikus és egyéb küldeményeket a DM által egyébként erre a célra
megjelölt szervezeti egység megadott elektronikus címére/címére/székhelyére köteles megküldeni. A DMhez érkezett küldemények érkezési idejére a DM nyilvántartása az irányadó.
42. A DM az egyes közleményéit honlapján is közzéteheti. Az egyes közleményeket azon a munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni, amely napot megelőző DM munkanapon a honlapon történő közzététel
megtörtént.
43. A DM által rendelkezésre bocsátott információk kizárólag a Partner saját céljaira szolgálnak. A DM nem
járul hozzá az általa szolgáltatott információ bármely formában történő sokszorosításához, engedély
nélküli továbbadásához.
Eljárási szabályok, meghatalmazás
44. A Partner köteles a mindennemű elektronikus kapcsolatai során a DM által megadott egyedi azonosító
jelét használni. Az egyedi azonosító jelet a Partner megőrizni köteles, azt kizárólag a Partner jogszabály
szerint képviseltre jogosult vezetői, illetve ezek meghatalmazottjai jogosultak használni, figyelemmel arra,
hogy a felek kapcsolatában, a debtmarket.hu oldalon megvalósított kommunikáció esetén az egyedi
azonosító jel használatával tett mindennemű (elektronikus úton tett) nyilatkozat szabályszerű, cégszerű
nyilatkozatnak minősítendő, amelyek tartalmáért a Partner felelősséggel tartozik.
45. A DM ez irányú, esetleges kérésére a Partner köteles a DM közvetítésével kötött ügyletére vonatkozó
bármely szerződést, illetve az ügylet kapcsán adott nyilatkozatokat saját költségén írásba, illetve
közjegyzői okiratba foglaltatni.
46. A fenti pontokban meghatározott kötelezettség megszegése, nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése
súlyos szerződésszegésnek minősül és a DM nem felel a Partner kötelezettségének megsértéséből eredő
kárért.
Képviselet, jognyilatkozatok
47. A Partner nevében és képviseletében csak olyan személy járhat el, aki a szervezet jogszabály alapján
képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselője, vagy akit az ilyen képviselő hatalmazott fel a

képviseletre, és mint ilyen, az adott szervezet képviseletében a DM által megadott egyedi azonosító jelét
jogszerűen használja.
48. A DM a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok
alapján - amennyiben ez jogszabályi előírás - jogosult a Partnert az üzleti kapcsolat létesítésekor –
beleértve a meghatalmazottat, a rendelkezésre jogosultat és a képviselőt is – azonosítani, ennek
keretében jogosult meggyőződni a Partner, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, illetőleg
képviselője személyazonosságáról, a képviselő tekintetében pedig a képviseleti jogosultságáról is. E
célból kérheti, hogy a Partner, meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult illetve képviselője a képviseleti
jogosultságot okmányok bemutatásával megfelelően igazolja. Ezen okmányokról, igazolásokról a DM a
Partner írásbeli hozzájárulása esetén fénymásolatot készít, amelyet az ügyféldossziéban helyez el, és
külön jogszabályban meghatározott ideig megőrzi.

49. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nevében vagy megbízása alapján

eljárni jogosult személy(ek) a szükséges okiratainak bemutatásán túlmenően az azonosítás során DM
jogosult megkövetelni azt a 30 napnál nem régebbi okiratot, amely igazolja, hogy a.) a belföldi gazdálkodó
szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; b.) más belföldi jogi személy
esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba
vétel megtörtént, a nyilvántartásban szerepel, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta,
c.) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját
országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént. Cégbejegyzési, hatósági
vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő
benyújtását megelőzően DM az azonosítás során a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező más szervezet eredeti létesítő okiratát (társasági szerződését, alapító okiratát, alapszabályát)
eredeti aláírási címpéldányát és a vezető tisztségviselő elfogadó nyilatkozatának eredeti példányát
követelheti meg.

50. Jogszabály, nemzetközi egyezmény, üzletszabályzat, vagy a DM és a Partner között létrejött szerződés
rendelkezése alapján a képviseleti jogosultság igazolása egyéb okiratok alapján is történhet.
51. Amennyiben a Partner a képviseleti jog vagy bármely más tény bizonyítására idegen nyelvű
dokumentumot bocsát a DM rendelkezésére, a DM jogosult annak hitelesített magyar nyelvű fordítását
kérni, vagy azt a Partner költségére lefordíttatni.
52. A DM az ügyfélazonosítás során az alábbi adatokat rögzítheti: Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező más szervezet 1. nevét, rövidített nevét, 2. székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén
magyarországi fióktelepének címét, 3. főtevékenységét, 4. azonosító okiratának számát,
(cégjegyzékszám) 5. képviseletére jogosultak nevét és beosztását, 6. a kézbesítési megbízott
azonosítására alkalmas adatait; illetve az üzleti kapcsolatra és az adott ügyletre vonatkozó, és ahhoz
kapcsolódó legfontosabb adatokat.
53. A DM az ügyfélazonosítás teljesítése során tudomására jutott adatokat illetve elektronikus okiratokat és
egyéb okiratokat a szerződéses kapcsolat fennállása alatt, valamint a szerződéses kapcsolat
megszűnését követően a jogszabályban meghatározott határideig tartja nyilván és őrzi meg.
54. A Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt azonosításhoz nem járul hozzá vagy
az egyébként a Pmt. alapján nem végezhető el, vagy a Partner nem teljes körűen azonosított, a DM az
üzleti kapcsolat létrehozását, az egyes megbízások teljesítését megtagadja.
55. A DM az egyedi azonosító használatával bejelentkezett képviselőket mindaddig a Partner képviselőjének
tekinti, amíg az egyedi azonosító, illetve képviseleti jog visszavonásáról, változásáról, megszűnéséről
szóló, megfelelő okmányokkal alátámasztott, a DM által elfogadott formában benyújtott írásbeli értesítés
a DM-hez igazoltan be nem érkezik. A DM nem felel azon károk tekintetében, amelyek a Partner egyedi
azonosítójával kapcsolatos visszaélés, illetve képviseleti jogának változásával összefüggésben a Partner
oldalán keletkezett jogviták miatt a Partner rendelkezésének teljesítése, nem teljesítése vagy késedelmes
teljesítése folytán következnek be.
Kizárás a kereskedésből
56. DM jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a Partnerral kötött szerződését azonnali hatállyal
felmondani, amennyiben a Megrendelő a jelen ÁSZ-ban foglalt előírásokat megszegi.

A DM által nyújtott szolgáltatások ellenértéke, díjak
57. A DM jelen ÁSZ-ban részletezett szolgáltatásait díjazás ellenében végzi. Az egyes díjtételek mértékét a
megkötött szerződés típusától függően jelen ÁSZ 1. számú melléklete rögzíti.
58. A DM az egyes díjtételek esedékességekor egyenként, illetve saját belátása szerint akár több díjtételre
vonatkozóan összevonva számlát bocsát ki a Partner részére.
59. Amennyiben Partner a Felhasználókkal további követelésértékesítési ügyletet köt, a Díjtáblázatban foglalt
díj a DM-et ugyancsak megilleti. A díjtáblázatban foglalt díj megilleti DM-et akkor is, ha a már az
adatbázisban megjelent bármely követelés, vagy annak részének értékesítése, engedményezése nem a
DM közreműködésével történik.
Késedelmes teljesítés jogkövetkezménye
60. Késedelmes teljesítés esetén a DM a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezéseinek megfelelő mértékű
késedelmi kamatot jogosult felszámítani. Amennyiben Partner az esedékes díj megfizetésére vonatkozó
kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a DM jogosult a szolgáltatást megszüntetni, illetve
felfüggeszteni mindaddig, amíg Partner teljes díjfizetési kötelezettségének eleget nem tesz.
Díjkövetelés behajtása
61. A DM a Partnerrel szemben fennálló követelése érvényesítése érdekében jogosult a Partnert az általa
megadott elérhetőségi ponto(ko)n saját maga vagy az általa megbízott, követelések érvényesítésével
foglalkozó megbízottja útján megkeresni.
62. A DM a Partnerrel szemben fennálló követelését saját maga polgári jogi úton vagy büntetőügy esetén
polgári jogi igény előterjesztése útján hajtja be, illetve jogosult a Partner bármely fizetési kötelezettsége
megszegése esetén a lejárt követelése érvényesítése érdekében követelés behajtásával foglakozó
harmadik személynek megbízást adni.
63. A DM jogosult továbbá az általa nyújtott bármely pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésből eredő
jogait és követeléseit harmadik személyre átruházni.
64. A DM jogosult a behajtással kapcsolatban felmerülő összes költség viselését az Ügyfélre áthárítani.
TITOK-, ÉS ADATVÉDELEM
65. A felek az egymással való kapcsolatukra és a másik félre vonatkozó, az üzleti kapcsolat során
tudomásukra jutott nem nyilvános információkat kötelesek bizalmasan kezelni.
66. A DM a Partnerrel való kapcsolata során tudomására jutott banktitoknak, üzleti titoknak minősülő
információkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően banktitokként, üzleti titokként kezeli, és azokból a
Partnerrel írásbeli, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - a kiszolgáltatandó
információ körét meghatározó – felhatalmazásában/szerződésben, valamint az alábbiakban megjelölt
eseteken és kereten túl csak a jogszabályban meghatározott személyeknek, az ott meghatározott
információkat szolgáltatja ki.
67. A DM jogosult a Partnerre vonatkozó bármilyen, egyébként üzleti titoknak minősülő adatot vagy tényt a
szükséges mértékben felfedni a mindenkori jogszabályokban meghatározott esetekben, így különösen: a)
a DM és a Partner közötti bírósági és végrehajtási eljárásban; b) ha a DM a saját vagy a Partner
felhatalmazott jogi vagy egyéb képviselője, szakértője részére nyújt tájékoztatást; c) ha a DM érdeke ezt
a Partnerrel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez
szükségessé teszi.
68. A DM felelős az általa igénybevett jogi vagy egyéb képviselő, szakértő titoktartásáért és az
adatszolgáltatáskor erre külön felhívja a figyelmüket.
69. A DM a mindenkor hatályos jogszabályokban megjelölt hatóságoknak, egyéb szervezeteknek jogosult és
köteles a meghatározott tartalmú, titoknak minősülő információt szolgáltatni.

70. Partner kifejezetten vállalja, hogy a „Debt-Market” elnevezésű adatbázis használata során tudomására
jutott követelésekkel kapcsolatban akár szóban, akár írásban tudomására jutott bank, -üzleti vagy adótitkot
köteles a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról, valamint az Adózás rendjéről szóló
jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően bizalmasan, titokként kezelni.
71. Partner kifejezetten vállalja, hogy a megismert információkat időbeli korlátozás nélkül köteles megőrizni,
azt harmadik személy részére nem szolgáltathatja ki, kivéve, ha a titok kiszolgáltatására jogszabály
kötelez.
72. Partner kifejezetten vállalja, hogy a fentiekben foglaltakat alkalmazottaival és a közreműködőként igénybe
vett természetes vagy jogi személyekkel kapcsolatban is érvényesíti, azok jelen nyilatkozatot sértő
eljárásáért is felelősséggel tartozik. Partner fenti kötelezettségei megszegéséért teljes anyagi
felelősséggel tartozik.
EGYES SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
Lejárt követelések piaca
Pályázat
73. Az értékesíteni kívánt követelési adatot, vagy adatokat meghatározott időtartamra az Eladó megjeleníti a
Debt-Market rendszerén. Az Eladó által előírt, és szintén megjeleníttetett pályázati időszak lejártáig Vevők
ajánlatokat küldenek a követelésre, amelyeket az Eladó megvizsgál, majd 8 napon belül, az „elfogadom”
vagy az „elvetem” gomb megnyomásával megküldi, vagy megküldheti válaszait az ajánlattevő Vevők
számára. A pályázati időszak alatt Vevők a Debt-Market rendszerének segítségével nyomon követhetik
az aktuálisan legmagasabban megadott ajánlati értéket.
74. Elfogadott Vevői ajánlat esetén a Debt-Market rendszere automatikusan megküldi az Eladó részére a
nyertes ajánlattevő adatait, elérhetőségeit.
75. Az elfogadott Vevői ajánlat alapján, és „Díjtáblázat a Debt-Market rendszerhez hitelezői pozícióban
csatlakozó megrendelők részére” elnevezésű mellékletben foglalt ak szerint a DM kiállítja a
tranzakciós díjat tartalmazó számláit Eladó, és Vevő részére egyaránt.
Licit
76. Az értékesíteni kívánt követelési adatot, vagy adatokat a licit kezdetét megelőzően minimum 7 nappal
Eladó megjelenítteti a Debt-Market rendszerén. Ezen időszak alatt a Vevőknek lehetőségük van a
követelés paramétereinek tanulmányozására. A követelés feltöltésekor az Eladónak kötelezettsége
megadni a licit kezdő és záró időpontját. Ezen időszakon belül van lehetőségük a Vevőknek a követelésre
vonatkozó ajánlataik megtételére. Licitálási időszak alatt Eladó az „elfogadom” vagy az „elvetem” gomb
megnyomásával megküldi vagy megküldheti válaszait az ajánlattevő Vevők számára. A licit időszak alatt
Vevők a Debt-Market rendszerének segítségével nyomon követhetik az aktuálisan legmagasabban
megadott ajánlati értéket. Az Eladó által előírt licitálási időszak automatikusan meghosszabbodik 5 perccel
abban az esetben, ha a licitálási időszak lejáratát megelőző 5 percen belül Vevői ajánlat érkezik.
77. Elfogadott Vevői ajánlat esetén a Debt-Market rendszere automatikusan megküldi az Eladó részére a
nyertes ajánlattevő adatait, elérhetőségeit.
78. Az elfogadott Vevői ajánlat alapján, és „Díjtáblázat a Debt-Market rendszerhez hitelezői pozícióban
csatlakozó megrendelők részére” elnevezésű mellékletben foglaltak szerint a DM kiállítja a
tranzakciós díjat tartalmazó számláit Eladó, és Vevő részére egyaránt.
Vaklicit
79. Az értékesíteni kívánt követelési adatot, vagy adatokat a vaklicit kezdetét megelőzően minimum 7 nappal
Eladó megjelenítteti a Debt-Market rendszerén. Ezen időszak alatt a Vevőknek lehetőségük van a
követelés paramétereinek tanulmányozására. A követelés feltöltésekor az Eladónak kötelezettsége
megadni a vaklicit kezdő és záró időpontját. Ezen időszakon belül van lehetőségük a Vevőknek a
követelésre vonatkozó ajánlataik megtételére. A vaklicit lezárultát követően a Debt-Market automatikusan

értesíti Eladót a megadott legmagasabb árról és az azt megadó vevő adatairól. Az Eladó által előírt
licitálási időszak automatikusan meghosszabbodik 5 perccel abban az esetben, ha a licitálási időszak
lejáratát megelőző 5 percen belül Vevői ajánlat érkezik.
80. Az elfogadott Vevői ajánlat alapján, és „Díjtáblázat a Debt-Market rendszerhez hitelezői pozícióban
csatlakozó megrendelők részére” elnevezésű mellékletben foglaltak szerint a DM kiállítja a
tranzakciós díjat tartalmazó számláit Eladó, és Vevő részére egyaránt.
Minimáláras licit
81. Az értékesíteni kívánt követelési adatot, vagy adatokat a minimáláras licit kezdetét megelőzően minimum
7 nappal Eladó megjelenítteti a Debt-Market rendszerén. Ezen időszak alatt a Vevőknek lehetőségük van
a követelés paramétereinek tanulmányozására. A követelés feltöltésekor az Eladónak kötelezettsége
megadni a licit kezdő és záró időpontját, és az értékesíteni kívánt követelésének minimál árát. Ezen
időszakon belül van lehetőségük a Vevőknek a követelésre vonatkozó ajánlataik minimálár figyelembe
vételével történő megtételére. A minimáláras licit lezárultát követően a Debt-Market automatikusan értesíti
Eladót a megadott legmagasabb árról és az azt megadó vevő adatairól. Az Eladó által előírt minimál áras
licitálási időszak automatikusan meghosszabbodik 5 perccel abban az esetben, ha a licitálási időszak
lejáratát megelőző 5 percen belül Vevői ajánlat érkezik.
82. Az elfogadott Vevői ajánlat alapján, és „Díjtáblázat a Debt-Market rendszerhez hitelezői pozícióban
csatlakozó megrendelők részére” elnevezésű mellékletben foglaltak szerint a DM kiállítja a
tranzakciós díjat tartalmazó számláit Eladó, és Vevő részére egyaránt.
Villámáras licit
83. Az értékesíteni kívánt követelési adatot, vagy adatokat a villámáras licit kezdetét megelőzően minimum 7
nappal Eladó megjelenítteti a Debt-Market rendszerén. Ezen időszak alatt a Vevőknek lehetőségük van a
követelés paramétereinek tanulmányozására. A követelés feltöltésekor az Eladónak kötelezettsége
megadni a licit kezdő és záró időpontját, és az értékesíteni kívánt követelésének villám árát. Ezen
időszakon belül van lehetőségük a Vevőknek a követelésre vonatkozó ajánlataik villámár figyelembe
vételével történő megtételére. A villámáras licit automatikusan lezárul a villámárat először megadó vevői
ajánlat beérkezésekor, erről, és a nyertes vevő adatairól a Debt-Market automatikusan értesíti Eladót.
84. Az elfogadott Vevői ajánlat alapján, és „Díjtáblázat a Debt-Market rendszerhez hitelezői pozícióban
csatlakozó megrendelők részére” elnevezésű mellékletben foglaltak szerint a DM kiállítja a
tranzakciós díjat tartalmazó számláit Eladó, és Vevő részére egyaránt.
AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE, MELLÉKLETEK
85. Jelen üzletszabályzat – annak elfogadásával – 2016. szeptember 1. napjától hatályos.

1. számú melléklet:
Az egyes díjtételek mértéke - a megkötött szerződés típusától függően.

